
Diversidade das  
Expressões Culturais 

 

As expressões culturais baseiam-se nas indústrias 

culturais e criativas, uma das indústrias em mais 

rápido crescimento no mundo, e têm provado ser 

uma opção de desenvolvimento viável, fundada 

num recurso único e renovável:  a criatividade 

humana.  O potencial destas indústrias é o cerne 

da Convenção da UNESCO de 2005, a Convenção 

sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das  

Expressões Culturais.  

Cultura para o  
Desenvolvimento Sustentável 

No momento em que a comunidade internacional se    

encontra a debater os objetivos de desenvolvimento para 

além de 2015, todos os esforços se concentram em colocar 

a cultura no centro da agenda do desenvolvimento global.   

A cultura é quem nós somos e o que molda a nossa       

identidade. A cultura contribui para a redução da pobreza e 

abre o caminho ao desenvolvimento humano inclusivo e         

equitativo. Sem ela, o desenvolvimento não poderá ser   

sustentável. Colocar a cultura no centro das políticas de 

desenvolvimento constitui um investimento essencial para    

o futuro do  mundo e uma condição prévia a processos de 

globalização bem-sucedidos que integrem o princípio da 

diversidade cultural. 
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Década Internacional  

para a Aproximação das Culturas 

 

 

Este tratado internacional, juridicamente vinculativo, garante que 

artistas, profissionais da cultura e praticantes, assim como     

cidadãos em geral, possam criar, produzir, divulgar e disfrutar de 

uma ampla variedade de bens, serviços e atividades culturais. 

Apoia mecanismos que estimulem a criatividade e promovam o 

aparecimento de indústrias culturais e criativas dinâmicas 

enquanto instrumentos para o desenvolvimento económico e 

social inclusivo, incluindo aquelas que promovam a produção 

local, o desenvolvimento de mercados locais e o acesso a      

plataformas para a sua  distribuição e permuta em todo o mundo.  

A criatividade é entendida como a capacidade humana para gerar 

ideias e soluções originais através da imaginação e da inovação. 
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A Convenção é… 
 

   … um quadro normativo de referência que oferece          

respostas a desafios comuns; 

   … um instrumento internacional legalmente vinculativo; 

   … o primeiro instrumento deste tipo na lei internacional, 

criado para humanizar a globalização; 

   ...uma plataforma inovadora para a cooperação               

cultural internacional; 

   ...um conjunto de medidas para proteger e promover           

a diversidade das expressões culturais; 

   …o reconhecimento da dupla natureza, económica               

e  cultural, dos bens e serviços culturais. 

A Convenção visa a criação de um ambiente  
favorável, no qual a diversidade das       

expressões culturais  se pode afirmar e    
renovar em benefício de todas as sociedades 

Objetivos da Convenção  
 

  Proteger e promover a diversidade das expressões 

culturais 

  Obter intercâmbios culturais mais alargados                 

e  equilibrados 

  Promover o respeito pela diversidade 

  Sensibilizar para o seu valor aos níveis local,   

nacional e internacional 

  Reafirmar a importância da ligação entre cultura            

e desenvolvimento 

  Promover a cooperação e a solidariedade,               

principalmente tendo em vista o reforço das                

competências dos países em desenvolvimento 

  Fomentar a mobilidade dos artistas e dos seus         

trabalhos nos países em desenvolvimento 

  Complementar outros instrumentos internacionais 

Fundo Internacional para a Promoção da Cultura 

Visa promover: 

a.  as diferentes culturas enquanto fontes de conhecimentos,         

significados, valores e identidade; 

b.  o papel da cultura no desenvolvimento sustentável; 

c.  a criatividade artística em todas as suas formas, respeitando           

a  liberdade de expressão; 

d.  a cooperação cultural internacional e regional. 

Para atingir estes fins, os recursos do Fundo atribuirão apoio            

financeiro com base em convites à apresentação de propostas para: 

a.  projetos de criação cultural e artística de criadores dos países     

em desenvolvimento; 

b.  estratégias e programas culturais de desenvolvimento; 

c.  reforço de mecanismos, estruturas e instalações culturais cujo 

propósito é apoiar as atividades culturais e os criadores de arte     

de países em desenvolvimento; 

d.  organização de intercâmbios para promover a cooperação       

internacional no apoio a projetos culturais e artísticos. 

É dada prioridade a jovens artistas/criadores (18-30 anos)                 

e a projetos que beneficiem os jovens. 

Os recursos do Fundo consistem em contribuições voluntárias           

efetuadas pelos governos, agências e organizações nacionais e      

internacionais, e outras entidades públicas ou privadas; doações,     

doativos, ofertas e legados afetos a objetivos consistentes com              

o Fundo; juros provenientes de recursos do Fundo,  incluindo juros   

obtidos ou retornos de investimentos; quaisquer outros recursos       

autorizados pelo Regulamento Financeiro da UNESCO ou pelas      

Resoluções da Conferência Geral. 

Contribua para o Fundo 
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